
— Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE,
— Vittorio Emanuele Agnoletto i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL,
— Eoin Ryan w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2004)0113)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0224/2004 stał się bezprzedmiotowy.)

14.3. Bhopal (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0216/2004, B6-0221/2004, B6-0223/2004, B6-0226/2004, B6-0228/2004
i B6-0233/2004

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0216/2004
(zastępujący B6-0216/2004, B6-0221/2004, B6-0223/2004, B6-0226/2004, B6-0228/2004 i B6-0233/
2004):

złożony przez następujących posłów:
— John Bowis i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE,
— Pasqualina Napoletano i Karin Scheele w imieniu grupy PSE,
— Chris Davies w imieniu grupy ALDE,
— Frithjof Schmidt, Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Marie Anne Isler

Béguin i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE,
— Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Jonas Sjöstedt, Umberto Guidoni i Esko Seppänen

w imieniu grupy GUE/NGL,
— Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Eoin Ryan i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2004)0114)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Miguel Angel Martínez Martínez w sprawie zamiaru głosowania grupy PSE w sprawie poprawek.

*
* *

Głos zabrał Paul Rübig, który odnosząc się do zakończenia głosowania z ubiegłego dnia wniósł, by
w przyszłości głosowania w południe nie przekraczały godziny 13.30 (Przewodniczący przyjął ten wniosek
do wiadomości).

15. Decyzje dotyczące niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisji ECON:

— Implementation of the Stability and Growth Pact (2004/2231(INI)) (tytuł nie istnieje po polsku)

(opinia: BUDG, EMPL, ITRE)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 9.12.2004)

komisji CULT:

— Implementation of the European Union's information and communication strategy (2004/2238(INI))
(tytuł nie istnieje po polsku)

(opinia: LIBE, AFCO)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 9.12.2004)
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— Consultation on options for developing the European Schools system (2004/2237(INI)) (tytuł nie ist-
nieje po polsku)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 9.12.2004)

— Television without frontiers (application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC) (2004/2236(INI))
(tytuł nie istnieje po polsku)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 9.12.2004)

Przydzielenie komisjom

komisji JURI:

— Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/
CE et le règlement (CE) sur les polluants organiques persistants (COM(2003)0644 [01] — C5-0530/
2003 — 2003/0256(COD)) (tytuł nie istnieje po polsku)

Przedmiotowo właściwa: ENVI

(opinia: INTA, BUDG, ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM)

— Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du
Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicab-
les à ces substances (COM(2003)0644 [02] — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))(tytuł nie istnieje
po polsku)

Przedmiotowo właściwa: ENVI

(opinia: INTA, BUDG, ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM)

komisji CULT, komisji JURI:

— Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché
intérieur (COM(2004)0002 — C5-0069/2004) — 2004/0001(COD)) (tytuł nie istnieje po polsku)

Przedmiotowo właściwa: IMCO

(opinia: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, JURI)

komisji TRAN:

— Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux
réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions no 96/391/CE et 1229/
2003/CE (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)) (tytuł nie istnieje po polsku)

Przedmiotow właściwa: ITRE

(opinia: BUDG, ECON, ENVI, IMCO, TRAN)

16. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 29 listopada 2004 r. w celu przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram dla ustalenia wymogów projektowania
ekologicznego produktów pobierających energię i zmieniające dyrektywy Rady 92/42/EWG, 96/57/WE
i 2000/55/WE (11414/1/2004 — C6-0246/2004 — 2003/0172(COD)) COM(2004)0800))
odesłane do właściwej komisji: ENVI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwie
do statków (12891/2/2004 — C6-0248/2004 — 2002/0259(COD)) — COM(2004)0801))
odesłane do właściwej komisji: ENVI
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